
Jarní závody Bohemians (27.- 28.4.2019)  - zápis z losování 
 

Losování proběhlo za pomoci programu Sportis v loděnici Bohemians Praha za přítomnosti  hlavního 

rozhodčího Zdeňka Mejstříka a zástupců pořádajícího oddílu Vladimíra Burdy a Petra Škvora. 

Před losováním byly pomocí výpočetní techniky vyřazeny posádky nesplňující podmínky vypsání 

(čtvrtý skifař z jednoho oddílu resp. druhý a další skifař v závodech označených  A,B, C) – seznam 

uveden v příloze.  Tyto závodníky lze případně dohlásit stejně jako jiné posádky pouze do naplnění 

plného startovního pole (6 drah). Při větším počtu dodatečných přihlášek budou upřednostněny 

mimopražské kluby, jako druhé kritérium pak bude použito časové hledisko (dodání  písemného 

souhrnu odhlášek a dohlášek). 

Losováno bylo 887 posádek z 25 klubů. 

Místo a čas prezentace a porady je uveden v časovém programu. Předběžný časový plán závodů 

může být na poradě mírně upraven – slouží jen jako orientační vodítko. Vklady budou vybírány hned 

po skončení  porady zástupců oddílů. 

 

Upozornění hlavního rozhodčího regaty: 

Cíl závodů je na úrovni věže Stadionu vodních sportů, číslování drah od levého (Smíchovského) břehu. 

Namátkové vážení kormidelníků bude prováděno v cílové věži hned po projetí cílem. 

Bude vyžadováno drezování posádek a používání vesel v oddílových barvách v souladu s Řády 

závodního veslování. 

Jízda na start (proti proudu) musí probíhat mimo plavební a závodní dráhu při levém (Smíchovském) 

břehu.  Před vlastním startem se startující lodě zdržují: 

• pro 400-500m trať v malé zátoce nad loděnicí Dukly (uzavřený vjezd do Smíchovského 

přístaviště); v žádném případě na protější straně řeky u botelu a u výjezdu z průplavu u 

Veslařského ostrova – ten musí zůstat volný pro ostatní plavbu!! 

• pro 800 a 1000m trať u Smíchovského břehu nad přístavištěm přívozu na doslech startéra 

• pro 1500m trať velmi těsně u Smíchovského břehu (dráha č. 1 se zde k němu zde značně 

přibližuje) na doslech startéra 

• pro trať 2000m (zkrácena na 1800m) buď u Smíchovského břehu, nebo u Pražského – na 

dohled a doslech startéra; v žádném případě v prostoru mezi pilíři Barrandovského mostu, 

kde nelze blokovat plavební dráhu!! 

Do startovních pozic ve středu řeky lodě najíždějí až krátce před startem na pokyn startéra nebo 

rozhodčího ve člunu. Porušení tohoto pokynu by mohlo být příčinou nepovolení dalších veslařských 

závodů v Praze. 

Zapsal V. Burda 

 



Příloha - Posádky vyřazené před losováním: 

závod 
 4 BRAN (Ø 14 let) 

 
SYRŮČEK Jakub 

10 BRAN (Ø 14 let) 

 
MAJEROVÁ Robyn 

11 HAMR (Ø 13 let) 

 
STRAKOVÁ Daniela 

11 HAMR (Ø 13 let) 

 
HRONCOVÁ Beáta 

15 SLAV (Ø 16 let) 

 
SMÍTKA Vít 

15 ČVKB (Ø 16 let) 

 
HÁJEK Martin 

15 BLES (Ø 15 let) 

 
PRÁZNÝ Vilém 

15 PARD (Ø 16 let) 

 
PUSTĚJOVSKÝ Tomáš 

16 BRAN (Ø 15 let) 

 
SCHOBER Antonín 

22 HAMR (Ø 12 let) 

 
LOUŽECKÁ Anna 

30 HAMR (Ø 11 let) 

 
ŠTOREK Samuel 

43 JHRD (Ø 14 let) 

 
HARUDA Filip 

44 MĚLN (Ø 13 let) 

 
NOVOTNÝ Matyáš 

52 JHRD (Ø 12 let) 

 
TŮMOVÁ Tereza 

57 ČVKP (Ø 16 let) 

 
KVAČKOVÁ Sofie 

58 TŘEB (Ø 16 let) 

 
MAŠKOVÁ Lucie 

59 ČVKB (Ø 15 let) 

 
BARTKOVÁ Martina 

Výtah z propozic: 

2. Do závodů na skifu označených „A“ (vysoká výkonnost), „B“ (střední výkonnost), „C“ 
(mírná výkonnost) lze hlásit max. jednoho skifaře z každého oddílu – zařazení závisí na 
úsudku trenéra. Losování proběhne po skupinách dle výkonnosti, rozdělení do jízd však 
bude respektovat zásadu maximálního využití závodní dráhy. 

3. Do rozjížďkového závodu (1x m) lze hlásit libovolný počet posádek. 

4. Do všech ostatních závod ů na skifu m ůže každý oddíl p řihlásit maximáln ě 3 
posádky. 


